Algemene voorwaarden van Finexpo betreffende de toekenning en gebruik van de steun voor
de export van innovatieve producten van KMO’s

1. Afbakening van begrippen en voorwaarden toekenning Finexpo steun “voor de export van
innovatieve producten van KMO’s “
Export


Het product dient geëxporteerd te worden naar ontwikkelingslanden met lage en midden
inkomens die terug te vinden zijn op de DAC lijst. Het dient tevens te gaan over de eerste export
van het product naar een land van de DAC lijst.

Innovatieve producten


De producten en aanverwante diensten, die ontwikkeld worden, dienen volledig functioneel
te zijn. Het gaat dus over 1ste versies van afgewerkte producten of diensten en dus niet
producten die zich in een testfase bevinden.



Deze producten dienen eveneens innovatief te zijn. Voor de bepaling of een product al dan niet
innovatief is, zal er beroep gedaan worden op de definities die de regio’s, federale en Europese
instellingen/agentschappen die rond innovatie werken hanteren. Producten die met publieke
innovatiesteun zijn ontwikkeld worden als dusdanig erkend. Deze steun kan plaatsgevonden
hebben in het O&O proces en/of de product- of procesontwikkeling. Indien een product niet
ontwikkeld is met publieke steun kan dit nog steeds in aanmerking worden genomen, doch
dient er een grondige motivering in dit aanvraagformulier worden gegeven en zal dit afgetoetst
worden door de regionale leden van het comité.



De producten en aanverwante diensten mogen commercieel haalbaar zijn.



De producten dienen onderdeel te zijn van een investeringsproject. Onder
investeringsprojecten verstaat het Development Assistance Committee van de OESO
programma’s die a) de uitbreiding of verbetering van de fysische kapitaalstock van
ontwikkelingslanden en b) de financiering van de levering van goederen en diensten ten gunste
van zulke programma’s beogen.

Belgische KMO’s


Enkel projecten van Belgische KMO’s met een voldoende Belgisch belang (30% of 50%) kunnen
beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.



Voor de bepaling of een bedrijf al dan niet een kleine of middelgrote onderneming is, wordt de
Europese definitie gehanteerd.

Bijkomende voorwaarden


Voor de aanvraag dient het Belgische bedrijf een door Finexpo opgesteld aanvraagformulier in
te vullen.



Het commercieel contract mag niet getekend zijn voor de behandeling van de aanvraag voor de
steun.



Het project moet bijdragen tot de ontwikkeling van het land.



De steun mag slechts 1 maal aangevraagd worden voor een bepaald product.



De cliënt dient een publieke entiteit te zijn.



De steun wordt enkel toegestaan na gunstig advies van de Belgische ambassade van het land
waar het project zal doorgaan.

2. Bepaling bedrag gift voor steun export innovatieve producten KMO’s:
Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 50% bedraagt worden contracten tot 700.000 euro
voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 874.000 euro maar het
bedrag boven de 700.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt, behalve voor MOLlanden waar het maximum contractbedrag 700.000 euro is.
Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 30% bedraagt worden contracten tot 500.000 euro
voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 624.000 euro maar het
bedrag boven de 500.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt behalve, voor MOLlanden waar het maximum contractbedrag 500.000 euro is.
De maximum contractbedragen dienen gerespecteerd te worden aangezien het KMO-instrument
volgens het OESO-arrangement een gift-element van minstens 80% moet inhouden, en voor MOLlanden zelfs 100%.
3. Bij afsluiting van het contract, dienen volgende documenten verstrekt te worden aan FINEXPO:
a) Een kopie van het contract;
b) Een brief van de aanvrager van de steun waarbij ingestemd wordt met de
algemene voorwaarden;
c) Een planning van de opleidingen en een gedetailleerde raming van de kosten.

4. Voorschot en betaling van steun voor de export van innovatieve producten van KMO’s


Een voorschot van maximum 15% van het toegekende bedrag van de steun kan overgemaakt
worden op basis van een voorschotsfactuur. Dit bedrag zal desalniettemin gerechtvaardigd

dienen te worden op basis van een door de begunstigde tegengetekend verslag en/of door een
bewijs van de kosten.
Als geen enkel bewijsstuk wordt overgemaakt binnen de zes maanden na de uitbetaling van het
voorschot, zal de vertraging in het gebruik van dit voorschot afdoende verantwoord dienen te
worden. Zoniet moet het volledig bedrag teruggestort worden op het rekeningnummer van de
Staat.


De stortingen/terugbetalingen in het kader van de steun zullen enkel gebeuren op basis van
door de begunstigde tegengetekende facturen. Dit dient dezelfde begunstigde te zijn als
diegene die in het aanvraagformulier wordt vermeld en waarvoor de steun wordt toegekend.
Hiervoor dient er na het akkoord van de Ministerraad een lijst doorgegeven te worden aan het
secretariaat van Finexpo waarin de namen terug te vinden zijn van de personen (en hun
handtekeningen) van de begunstigde instelling die namens deze gemachtigd mogen tekenen.



Enkel originele facturen worden aanvaard. Deze dienen opgestuurd worden naar het volgende
adres:
FOD Buitenlandse Zaken
Secretariaat van het Finexpo Comité (B2.1)
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel



Voor elke factuur dient een rapport met de vooruitgang van het project overgemaakt te
worden.



Bij de laatste factuur dient een eindrapport toegevoegd te worden. In dit eindrapport dienen oa.
volgende elementen terug te vinden zijn: afwijkingen met betrekking tot de initiële planning en
kosten, samenwerking lokale overheid/overheden, multiplicatoreffect project,… .



De prestaties vermeld in de factuur en waarvoor de betaling gevraagd wordt, moeten
corresponderen met degene vermeld in de aanvraag voor de steun voor de export van
innovatieve producten van KMO’s.



Indien de facturen niet voldoende gestaafd worden met bovenstaande elementen behoudt
FINEXPO het recht om bijkomende informatie op te vragen; in dit geval zal er nog niet tot
betaling van de facturen overgegaan worden.



Het door de Ministerraad goedgekeurde bedrag voor deze steunmaatregel mag niet
overschreden worden. Het niet-verantwoorde en/of niet-gebruikte deel van het toegekende
bedrag voor de gift zal terugvloeien naar de Rijksmiddelenbegroting.

